
REGULAMENT 

privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori” 

 

 

 
 Cuantumul   taxei  “utilizare banda  transportoare  pentru  schiori” 
se stabileste anual prin Hotararea Consiliul Local al U.A.T. Predeal privind impozitele si taxele 

locale. 

 Taxa “utilizare banda transportoare pentru schiori”se incaseaza direct de la persoanele 

fizice si juridice care utilizeaza banda transportoare pentru schiori de pe domeniul privat al Orasului 

Statiune Predeal si devine venit direct catre bugetul local al Orasului Predeal. 

  

 Sistemul de acces la ”banda transportoare pentru schiori”,este unul automatizat cu sistem 

de bariera de tip turnicheti, accesarea acestora facandu-se prin achizitionarea de carduri programabile 

cu puncte de la casieria si/sau bancomatele automate din zona schiabila Clabucet. 

Sistemul functioneaza pe baza informatiei inscriptionate pe cardurile programabile. O singura 

accesare a unei persoane fizice sau juridice a benzii transportoare pentru schiori anuleaza 1punct de 

pe cardul  programabil. 

Automatul programabil care permite accesul la ”banda transportoare pentru schiori” este 

incorporat in turnichet si afiseaza pe display starea cardului. 

 Sistemul de emitere si incarcare carduri are o serie de criterii complexe care sunt       

combinate: 

• Numar de accesari pe un singur card; 

• Termen de valabilitate (zile/saptamana/sezon/weekend); 

• Intervale orare cu drept de acces (in cadrul intervalului programului de functionare); 

Toate categoriile de persoane fizice si juridice care acceseaza banda transportoare pentru 

schiori au obligatia sa plateasca taxa “utilizare banda transportoare pentru schiori”. 

 

Nu se aplica nici unei categorii de persoane fizice sau juridice scutiri de la plata taxei “utilizare 

banda transportoare pentru schiori” 

 

Sanctiuni. 

(1)  Constituie contraventie urmatoarele fapte: 

a) Neplata taxei “utilizare banda transportoare pentru schiori” si utilizarea acesteia prin 

fortarea neautorizata a sistemelor de acces tip turnicheti; 

b) Patrunderea neautorizata in incinta delimitata a zonelor functionale aferente benzii 

transportoare pentru schiori in afara orelor de program afisate vizibil la casierie, bancomate automate 

eliberare carduri; 



 

c) Nerespectarea normelor de siguranta afisate vizibil la casierie, bancomate automate eliberare 

cardurisi/sau in zona de intrare a benzii transportoare pentru schiori; 

d) Deteriorarea voita sau neintentionata a benzii transportoare pentru schiori, precum si 

vandalizarea sistemelor de acces tip tunicheti, a bancomatelor automate de eliberare carduri, a 

dependintelor adiacente saniei de vara, deteriorarea complete sau partiala a anumitor elemente ale 

acestora; 

 

 

(2)  Contraventiile prevazute la alin.(1), litera a) b) d) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 

lei  pana la 2.500 lei., plus contravaloarea cheltuielilor privind daunele produse. 

(3)  Contraventiile prevazute la alin.(1), litera c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei 

pana la 2.000 lei. 

 

 Contraventiile privind taxa “utilizarebandatransportoarepentruschiori” se aplica conform 

Ordonantei Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) literele a),b),c),d) se 

face de catre persoane imputernicite din cadrul Primariei Orasului Statiune Predeal  ( Serviciul 

Economic, Politia Locala, Formatie Salvamont,etc) sau de catre institutii abilitate in acest sens 

(Politia Nationala, Detasamentul nr 6 de Jandarmerie Montana Predeal, etc). 

 


